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Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen, i Sundby-
bergs stad har uppdaterat Teknisk handbok under 2020/21 och i samband med 
det arbetet har Riktlinjer för möblering av allmän platsmark i Sundbyberg tagits 
fram. Riktlinjerna ska vara ett stöd i gestaltningsarbetet av den offentliga miljön 
och ska fungera som en bilaga till Teknisk handbok.

In
le

dn
in

g
Riktlinjerna är ett viktigt verktyg för att säkerställa kvalitén på utrustning 
och möbler i Sundbybergs stads offentliga rum. Dokumentet ska fungera 
som ett arbetsverktyg vid upprustning, ombyggnation eller nybyggnation 
av parker, torg, lekplatser och gator.

I riktlinjerna visas exempel på möbler och utrustning som följer Sundby-
bergs stads kriterier. Val av möbler är gjort med tanke på såväl extensiva 
som tätbebyggda områden. Möbler knyts inte till specifika geografiska 
områden utan platsens karaktär bestämmer valet av möbel. Riktlinjerna 
ger exempel på fem kategorier av miljöer där varje möbel passar i minst en 
av dessa kategorier. Utöver kategorierna av miljöer finns det riktlinjer för 
material och kulör. 

Den dominerande andelen möbler i Sundbybergs stad bör vara av stan-
dardmodell. Avvikelser från riktlinjerna kan göras då speciella skäl finns, 
till exempel vid väl avgränsade platser med tydlig egen identitet.

INLEDNING

Fredsgatan.
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SYFTE

Syfte 
Riktlinjerna har tagits fram för att fortsätta skapa en sammanhållen 
helhet som bidrar till att visuellt hålla ihop den offentliga miljön. 
Standardutbudet av produkter ska bidra till en enhetlig karaktär och 
fortsätta ge förutsättningen att stadens offentliga miljöer möbleras på 
ett genomtänkt sätt. 

Riktlinjerna syftar också till hållbarhet och att behålla kvaliteten och 
kontinuiteten i staden under längre tid. Riktlinjerna ska säkerställa fort-
satt sammanhållning vid större investeringar och reinvesteringar och ta 
hänsyn till hela staden snarare än separata projekt. Utgångspunkten är 
att drift och underhåll ska fortsätta att fungera på ett effektivt sätt. 

Riktlinjerna ska säkerställa en tillgänglighetsanpassad möblering, både 
i valet av utrustning och i dess placering. 

Riktlinjerna har en strävan att tillgodose barnrättsperspektivet.

Lötsjöns lekplats.

Riktlinjer

Sundbybergs stad har en 
styrmodell som beskriver 
en gemensam struktur 
och ett gemensamt 
arbetssätt för styrning, 
planering och uppföljning 
av stadens verksamheter. 
Styrmodellen slår fast 
att riktlinjer ska innehålla 
konkreta beskrivningar 
av vad som ska göras och 
hur det ska göras. De kan 
även innehålla konkreta 
beskrivningar av hur en 
policy ska genomföras. 
Riktlinjer kan vidare 
förtydliga hur lagstiftning 
och förordningar som 
exempelvis miljöbalken 
och arbetsmiljölagen ska 
tillämpas i kommunen. 
Riktlinjer fastställs i regel av 
nämnd eller styrelse.
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En hållbar stad för alla
De olika hållbarhetsaspekterna har varit viktiga i valet av 
standardutrustning och hänsyn har tagits till social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. 

Social hållbarhet och barnrättsperspektivet

Social hållbarhet i valet av standardmöbler handlar om att välja möbler 
som gör det möjligt för så många som möjlig att använda dem. I Sundby-
bergs stad ska alla oavsett ålder eller funktionsvariation kunna använda 
möblerna i det offentliga rummet. En inkluderande design på standard-
möblerna gynnar alla.

Tillgänglighetsanpassade möbler handlar både om utformningen av själva 
möbeln och dess placering. Till exempel kan nämnas sitthöjd på soffor och 
utformningen av armstöd som två viktiga punkter att ta hänsyn till. Det 
är lättare för personer med nedsatt rörelseförmåga att sätta sig på soffor/
bänkar med hög sitthöjd. Sittplatser bör vara tillgänglighetsanpassade med 
en sitthöjd på 45-50 cm och ha ryggstöd och armstöd. Det är en fördel om 
armstöden är tillgänglighetsanpassade och når fram till sittytans framkant. 

En konsekvent färgsättning underlättar för personer med synnedsättning 
och det är bra med färger på möbler som kontrasterar mot omgivningen. 

Barns behov och önskemål har vägts in på flera sätt i valet av möbler i 
detta program. Vid tidigare dialoger med barn och unga har det bland 
annat framkommit att de önskar mer färg på möblerna och att utseendet 
på papperskorgar är viktigt.

I dokumentet finns en kulörpalett som kan användas för att tillgodose 
barns önskan om mer färg och för att kunna variera möblernas färg.

Barn vill gärna ha motiv på papperskorgarna för att göra dem mer inbju-
dande. Därför föreslår vi modellen Bigbelly med en folie med ett eget 
motiv som ett sätt att möta upp detta.

Soffor med armstöd och ryggstöd gör det lättare för barn att sätta sig och 
sitta stadigt. Att det finns plats för barnvagn, rullstol och rullator vid sitt-
platser underlättar för barn och deras medföljare.

En variation i höjd för olika möbler har inkluderats i riktlinjerna. Detta 
syns till exempel vid val av cykelpollare och soffor. Soffor i barnanpassad 
höjd har inkluderats i parkmiljö men har valts bort i gaturummet av säker-
hetsskäl.  

I enskilda projekt kan det vara möjligt att ha ytterligare dialog med barn 
för att ta fram flera alternativ och fånga upp deras önskemål.

EN HÅLLBAR STAD FÖR ALLA
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En hållbar stad 
för alla

Social 
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Vid val av material ska miljöaspekter beaktas. För standardmöbler ska 
inhemska sorter av trä, som till exempel furu och ek, användas. Exotiska 
träslag ska undvikas för standardmöbler.

Möbler i varmförzinkat stål skyddsmålas för att minimera läckage av zink 
till dagvatten.

Det långsiktiga förvaltningsperspektivet gynnar även den ekologiska håll-
barheten.

Ekonomisk hållbarhet

Långsiktig förvaltning ska vara prioriterad, produkterna ska hålla länge och 
ha en lång livslängd. Går någon del sönder ska den enkelt gå att byta ut 
eller reparera. Till exempel ska brädorna på standardsofforna gå att byta ut 
för att inte behöva byta ut hela soffan. Detta främjar både den ekonomiska 
och den ekologiska hållbarheten.

Driftaspekten är viktig i valet av standardutrustning. Möblerna ska klara 
snöröjning och klottersanering. Tunga lyft ska undvikas genom fronttöm-
ning av papperskorgar. Markgaller ska vara utformade så att skräpplock-
ning och ogräsrensning är möjligt.

EN HÅLLBAR STAD FÖR ALLA
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FEM KATEGORIER AV MILJÖER

Fem kategorier av miljöer
I riktlinjerna beskrivs möblering för fem kategorier av miljöer: 

• Generell parkmiljö: omfattar de flesta parker i tätbebyggd miljö.

• Generell gatumiljö: omfattar de flesta gator och torg. 

• Äldre stadsmiljö: omfattar de äldre delarna i kommunen, till exempel 
sekelskiftesdelarna i centrala Sundbyberg och Duvbo. 

• Modern miljö: omfattar många av de nybyggda områdena, till exem-
pel Stora Ursvik och Brotorp.

• Naturmiljö: omfattar extensiva områden och naturreservat.

Detta ska ses som riktlinjer för hur kommunens miljöer ser ut. Indelningen 
är vägledande eftersom en miljö kan klassas som flera kategorier. 

Tuvanparken.
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Utrustning
Möblerna i dokumentet är exempel på möbler och utrustning som uppfyller 
Sundbybergs stads kriterier. Likvärdiga möbler kan väljas men då ska de 
uppfylla stadens kriterier och krav.

I gatumiljö eftersträvas enhetlighet. Här ska möbleringen binda samman 
hela området. 

I parkmiljö finns mer möjlighet till frihet och möbleringen kan bidra till att 
skapa identitet till den specifika parken samt binda samman gestaltningen 
inom parken. Även vissa lekplatser, torg och entrépunkter kan ha en möble-
ring som är specifik för platsen.

Riktlinjerna är uppbyggt med att varje möbelgrupp först ges en kort inle-
dande beskrivning och en överblick över standardutbudet. Sedan presente-
ras varje enskild produkt mer i detalj. Då beskrivs varje standardmöbel och i 
vilka kategorier av miljöer de främst ska användas i. 

Material, kulör, mått och fastsättning anges också samt fabrikat och modell. 
Produktnumret anges ej eftersom det kan ändras och då ge fel produkt. 
Priserna som anges är enligt 2020 års prislista, exklusive moms och innan 
eventuella rabatter. All information om produkterna kommer från tillverkar-
nas hemsidor.

UTRUSTNING

Marabouparken.
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Kulörer
Kulörer som används i staden ska vara väl samordnade. För att förenkla 
och skapa enhetlighet i stadsmiljön ska standardkulörer användas. Alla 
möbler ska kunna levereras i Sundbybergs stads standardfärger.

Vid val av kulör bör en RAL-karta användas eftersom färgåtergivningen vid 
utskrift eller på datorskärmen kan variera och inte överensstämma med 
den exakta kulören i verkligheten.

NCS S 8010-G10Y
Klassisk parkgrön

Linoljeimpregnerad furu Oljad ek

RAL 9005 
Jet black

RAL 7030
Stone grey

RAL 7043 
Traffic grey B

RAL 7039
Quartz grey

Befintliga standardkulörer metall

Befintliga standardkulörer trä

Förslag på kompletterande standardkulörer metall

KULÖRER

RAL 6009
Fir green

RAL 3009
Oxide red
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KULÖRER

Marabouparken

RAL 9010 Pure white

Hela innerstaden och Lötsjön-Golfängarna

Strandpromenaden 
och Tuvanparken

RAL 1004 Golden yellow

Ursviks aktivitetspark

RAL 1028 Melon yellow

Ursviks västra delar 
och Kanalparken

RAL 2001 Red orange

Platsspecifika kulörer

Temafärg kan väljas för specifika platser, till exempel en park eller lekplats. 
Detta följer mönstret för Sundbybergs stad där många parker har egna 
temafärger.

RAL 6028 Pine greenRAL 6011 Reseda green RAL 6009 Fir green
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Standardkulörer på belysningsstolpar och armatur

Det finns ett belysningsprogram framtaget för hela kommunen, Belys-
ningsprogram från 2010, samt ett speciellt framtaget för Stora Ursvik, Stora 
Ursviks Belysningsprogram. För att se exempel på stolpar och armatur 
hänvisas till Belysningsprogrammen. I dessa riktlinjer visas endast kulörer.

KULÖRER

RAL 6009
Fir green

Parkmiljö, till exempel 
Lötsjön-Golfängarna

RAL 7000
Squirrel grey

Centrala delar söder om järn-
vägen, Brotorp och Ursvik

Parkvägar i Rissne

RAL 7043
Traffic grey B

RAL 9007
Grey aluminium

Centrala delar (Tulegatan, Göt-
gatan, Vattugatan, Duvgränd, 
Starrbäcksgatan) och Rissne

Förslag på kompletterande 
kulör för generell parkmiljö 
och naturmiljö

RAL 7031
Blue grey

Centrala delar norr om 
järnvägen och Duvbo

RAL 9005
Jet black
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Kulörer på trä på belysningsstolpar från Aubrilam
Trästolpar används främst i generell parkmiljö, naturmiljö och på lek-
platser. Till exempel finns de idag vid Ursviks Holme, utegymmet och 
lekplatsen i Lötsjön-Golfängarna, lekplats i Brotorp samt aktivitetsyta i 
Rissne.

För kulör på trä finns tre val enligt nedan. Kulör på trä anpassas till 
övrig möblering. Stolpfoten är gjord av metall och kulör på metallen är 
enligt de sex kulörerna på föregående sida.

The Mineral collection
Dark Mineral Wood

The Natural collection
Chêne de Ferrare Wood

The Natural collection
Tonnelier Wood

KULÖRER
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Sittplatser 
Sittplatser bör vara tillgänglighetsanpassade med en sitthöjd på 45-50 cm 
och ha ryggstöd och armstöd. Det är en fördel om armstöden är tillgänglig-
hetsanpassade och når fram till sittytans framkant. 

Sittplatsen ska vara indragen i förhållande till gångytan. Fritt utrymme 
mellan framkant soffa och gångväg ska vara minst 0,5 m för att få plats 
med benen. Bredvid soffor görs plats för en barnvagn/rullstol/rullator, fritt 
utrymme vid sidan om ska vara 1,3 m brett. 

Placeringen av möbler är viktig. För sittmöbler ska det gärna finns platser 
i både solläge och skuggläge. Sittplatser bör vara placerade med skydd för 
ryggen för att upplevas mer trygga. Soffor får gärna grupperas och inte 
bara placeras på rad.

I gatumiljö placeras sittmöbler i linje med övrig möblering i möblerings-
zonen.

Längs gångstråk bör avståndet mellan sittplatser vara utifrån behovet för 
personer med nedsatt rörelseförmåga. Ett avstånd på högst 100 m mellan 
sittplatser är önskvärt.

Fåtöljer är ett bra komplement till soffor eftersom fåtöljer är lättare att ta 
sig i och ur på grund av att man kan ta hjälp av två armstöd. Därför bör 
fåtöljer användas i lika stor utsträckning som soffor.

Informella sittplatser, till exempel bänk på murkrön, ska ses som ett kom-
plement till övriga sittplatser, och kan då också förses på vissa platser med 
arm- och ryggstöd.

I riktlinjerna presenteras fyra soffor, ett picknickbord, en barnsoffa och en 
trädbänk som standardmöbler.

SITTPLATSER
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Malus
Särsö

Hammarskog Snickeri
Runda bordet

Nola
Parco

Vestre
April Stavanger

Nola
Kajen låg

Nola
Orm

Lappset
Nonstop

Kategori: generell parkmiljö, generell gatu-
miljö, äldre stadsmiljö och naturmiljö.

Kategori: generell parkmiljö och 
naturmiljö.

Kategori: generell parkmiljö, 
generell gatumiljö och modern miljö.

Kategori: generell gatumiljö och modern 
miljö.

Kategori: generell parkmiljö, äldre 
stadsmiljö, modern miljö och 
naturmiljö.

Kategori: generell parkmiljö, gene-
rell gatumiljö, äldre stadsmiljö och 
modern miljö.

Kategori: generell parkmiljö.

SITTPLATSER
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SITTPLATSER

Malus
Särsö
Beskrivning
En tillgänglighetsanpassad soffa med träribbor och stålstomme.

Kategori
Generell parkmiljö, generell gatumiljö, äldre stadsmiljö och naturmiljö.

Standardutförande
Soffa 3-sits TGH armstöd och träöverliggare. För platsgjutning.

Material
Trä: furu
Metall: varmförzinkat och pulverlackerad stål

Kulör
Trä: NCS S 8010-G10Y klassisk parkgrön
Metall: RAL 9005 svart

Mått
Längd: 190 cm
Djup: 69 cm
Sitthöjd: 46 cm
Höjd: 89 cm

Fastsättning
Stolpben för platsgjutning eller medar för lös placering.

Variationer
Soffa 2-sits, bänk, fåtölj, bord kort och bord långt.

Pris
Soffa: 10 390 kr
Reservbrädor: 270-344 kr/st

Soffa i standardutförande.

Särsö soffa i standardutförande på Fredsgatan.

Fåtölj på Fredsgatan.
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SITTPLATSER

Vestre
April Stavanger
Beskrivning
En soffa med träribbor och stålstomme.

Kategori
Generell gatumiljö och modern miljö.

Standardutförande
Soffa med armstöd med träöverliggare, nedgjutning.

Material
Trä: linoljebehandlad furu
Metall: varmförzinkat och pulverlackerad stål

Kulör
Trä: linoljeimpregnerad
Metall: enligt riktlinjernas kulörer

Mått
Längd: 191,6 cm
Djup: 51,9 cm
Sitthöjd: 45 cm
Höjd: 78,6 cm

Fastsättning
Nedgjutning, fotplatta, vägg, murkant eller fristående.

Variationer
Bänk, bord, fåtölj och bänk på murkrön.

Pris
Soffa: 8 900 kr
Reservbrädor: 450-550 kr/st

April Stavanger soffa med armstöd.

Armstöd med träöverliggare. Denna 

typ av armstöd är standard.

Bänk på murkrön.
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SITTPLATSER

Soffa med armstöd, markfast.

Fåtöljer i Tuvanparken.

Soffor i Kanalparken.

Nola
Parco
Beskrivning
En soffa med träribbor och stålstomme. 
Den här soffan uppfyller inte de högsta kraven på tillgänglighet efter-
som sittdelen lutar bakåt och gör det svårt att resa sig upp samt att 
armstöden inte går hela vägen fram till soffans framkant.

Kategori
Generell parkmiljö, generell gatumiljö och modern miljö. 
Finns till exempel på Vasagatan.

Standardutförande
Soffa med armstöd, markfast (nedgjutning).

Material
Trä: täcklaserad furu
Metall: elförzinkat och pulverlackerad stål

Kulör
Trä: enligt riktlinjernas kulörer
Metall: enligt riktlinjernas kulörer

Mått
Längd: 161 cm
Djup: 50,9 cm
Sitthöjd: 46,5 cm
Höjd:  78,5 cm

Fastsättning
Markfast (nedgjutning) eller bultas ovan mark med fotplatta.

Variationer
Bänk, fåtölj, pall, bord, ståbord och barnstol. 
Finns med snurrfunktion eller fast. 

Pris
Soffa: 19 650 kr
Reservbrädor: 750 kr/st
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SITTPLATSER

Lappset
Nonstop
Beskrivning
En soffa med träribbor och stålstomme.
Den här soffan uppfyller inte de högsta kraven på tillgänglighet efter-
som armstöden inte går hela vägen fram till soffans framkant.

Kategori
Generell parkmiljö. Används idag i Marabouparken och vid barnbadet 
i Ör/Lötsjön-Golfängarna.

Standardutförande
Soffa med armstöd.

Material
Trä: pulverlackerad furu
Metall: pulverlackerat stål

Kulör
Trä: enligt riktlinjernas platsspecifika kulörer
Metall: enligt riktlinjernas platsspecifika kulörer

Mått
Längd: 180 cm
Djup: 64 cm
Sitthöjd: 43 cm
Höjd: 90 cm

Fastsättning
Fristående samt går att förankra i mark.

Variationer
Bord, bänk, fåtölj och solbädd.

Pris
Soffa: 11 220 kr
Reservbrädor: 200-250 kr

Soffa med armstöd.

Soffor och bord i Marabouparken.

Bänkar och solbäddar vid barnbadet 

i Ör/Lötsjön-Golfängarna.
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SITTPLATSER

Hammarskog Snickeri
Runda bordet
Beskrivning
Ett fristående picknickbord i furu.

Kategori
Generell parkmiljö och naturmiljö.

Standardutförande
Rundabordet (vuxen).

Material
Trä: furu. Nedersta delen/”fötterna” är gjorda i ek.

Kulör
Trä: enligt riktlinjernas platsspecifika kulörer

Mått
Totalbredd: 230 cm
Bordsdiameter: 105 cm
Bordshöjd: 85 cm
Sitthöjd: 55 cm
Bänkbredd: 36 cm
Avstånd mellan sitsar vid bord: 58 cm

Fastsättning
Fristående.

Variationer
Finns i barnstorlek samt tillgänglighetsanpassat 
med mått för rullstol mellan sitsarna.

Pris
Rundabordet: 4818 kr

Rundabordet.

Rundabordet i RAL 6011.

Rundabordet vid Lötsjön-Golfängarna.
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SITTPLATSER

Nola
Kajen låg
Beskrivning
Barnsoffa.

Kategori
Generell parkmiljö, äldre stadsmiljö, modern miljö och naturmiljö.

Standardutförande
120 cm lång.

Material
Trä: täcklaserad eller linaximpregnerad furu.
Metall: bockat plattstål. Elförzinkat, gulkromaterat och pulverlackerat.

Kulör
Trä: enligt riktlinjernas platsspecifika kulörer
Metall: enligt riktlinjernas platsspecifika kulörer

Mått
Längd: 120 cm
Djup: 41 cm
Sitthöjd: 24 cm
Höjd: 58 cm

Fastsättning
Bultas mot mark.

Variationer
Finns i fem olika längder: 40, 80, 120, 180 och 300 cm.

Pris
Soffa: 9300 kr
Reservbrädor: 510 kr/st Barnsoffa Kajen låg vid Lodets lekplats.

Barnsoffa Kajen låg.
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SITTPLATSER

Nola
Orm
Beskrivning
Trädbänk för runda grupperingar eller slingor.

Kategori
Generell parkmiljö, generell gatumiljö, äldre stadsmiljö och 
modern miljö.

Standardutförande
Rund trädbänk med ryggstöd och armstöd.

Material
Trä: oljad ek eller täcklaserad furu
Metall: blästrat, elförzinkat, gulkromaterat samt polyester-
pulverlackerat stål

Kulör
Trä: enligt riktlinjernas standardkulörer
Metall: RAL 9005 svart

Mått
Ytterdiameter: 196 cm
Innerdiameter: 85 cm
Bänkbredd: 55 cm
Höjd: 48 cm

Fastsättning
Markfast (nedgjutning) eller bultas ovan mark med fotplatta.

Variationer
Orm är tillverkad i kvartscirkelsektioner och går att använda 
som slingrande bänkar.

Pris
Trädbänk cirkel med rygg- och armstöd, markfast:
Oljad ek: 64 695 kr
Målad furu: 84 780 kr

Rund bänk med rygg- och armstöd.

Detalj på armstöd.

Slingrande bänk.

Rund bänk kring ett träd.
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PAPPERSKORGAR

Papperskorgar 
Alla standardpapperskorgar ska kunna fronttömmas.

Papperskorgar ska ha ett välvt tak som skyddar mot placering av skräp 
ovanpå.

I gatumiljö placeras papperskorgar i linje med övrig möblering i möble-
ringszonen. Papperskorgar placeras i anslutning till busshållplatser.

Papperskorgar bör inte placeras precis bredvid en sittplats på grund av 
eventuell lukt, flugor etc.

I riktlinjerna presenteras tre papperskorgar som standardmöbler.

Malus
Elise skräpkorg S2 155 L

Ewf Eco
Bigbelly High Capacity

Vestre
City 150 L

Kategori: generell parkmiljö, 
generell gatumiljö och äldre 
stadsmiljö.

Kategori: alla kategorier av 
miljöer.

Kategori: generell parkmiljö, 
generell gatumiljö, äldre 
stadsmiljö och modern 
miljö.
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PAPPERSKORGAR

Ewf Eco
Bigbelly High Capacity
Beskrivning
En solcellsdriven papperskorg som komprimerar soporna.
Bigbelly är svåranvänd för en som sitter i rullstol på grund av att hand-
taget sitter på för hög höjd. Därför är det bra om ett område komplette-
ras med en annan typ av papperskorg.

Kategori
Alla kategorier av miljöer.

Standardutförande
Rosa folie med Sundbybergs stads logga. Fotpedal för öppning.

Material
Galvaniserad stålplåt.

Kulör
Rosa folie med Sundbybergs stads logga.

Mått
Höjd: 126,4 cm 
Bredd: 63,5 cm
Djup: 68,1 cm
Handtag höjd: 109,5 cm
Volym: 570 liter i ett 120 liters kärl.

Fastsättning
Fristående på platta.

Variationer
Klotterskydd, askkopp, fimpplåtar och pantrör.
Möjlighet finns att ta fram en specialfolie, se exempel på förslag från 
Ursviks Västra delar till höger.

Pris
45 000 kr

Papperskorg i standardutförande.

Förslag på specialfolie från 

Ursviks Västra delar.
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PAPPERSKORGAR

Malus
Elise skräpkorg S2 155 L
Beskrivning
En fyrkantig papperskorg med välvt lock och inkast från fyra sidor.

Kategori
Generell parkmiljö, generell gatumiljö och äldre stadsmiljö.

Standardutförande
155 liter med korgkropp i perforerad plåt. Sockel med betongplatta - 
fristående.

Material
Rostfritt stål som pulverlackeras.

Kulör
I gatumiljö: RAL 9005 Jet black
I parkmiljö: RAL 6009 Fir green

Mått
Höjd: 101 cm 
Bredd: 43 cm
Djup: 43 cm
Inkasthöjd: 93 cm
Volym: 155 liter

Fastsättning
Fristående.

Variationer
75 liter. 65 liter för montering på stolpe. Pantrör finns som tillval.

Pris
8780 kr

Papperskorg i standardutförande, 

RAL 9005.

Papperskorg  på stolpe, RAL 6009,  

vid Ursviks Aktivitetspark.
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PAPPERSKORGAR

Vestre
City 150 L
Beskrivning
En rund papperskorg med välvt lock.

Kategori
Generell parkmiljö, generell gatumiljö, äldre stadsmiljö och modern 
miljö.

Standardutförande
150 liter med välvd topp.

Material
Varmförzinkat och pulverlackerd stål.

Kulör
I gatumiljö: RAL 9005 Jet black
I parkmiljö: RAL 6009 Fir green

Mått
Höjd: 97,5 cm 
Bredd: 60 cm
Djup: 60 cm

Fastsättning
Fristående på betongfundament.

Variationer
Integrerad askkopp.

Pris
8500 kr

Papperskorg 150 liter RAL 9005.

Papperskorg i standardutförande.
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CYKEL

Cykelpollare, cykelställ, cykel-
pump och väderskydd
Cykelställ ska vara av en modell med möjlighet att låsa fast ramen.

C/c ska vara 60 cm för cykelställ i plan och 45 cm vid olika höjd på hjulhåll-
ning. C/c 90 cm för cykelpollare.

Det bör finnas cykelpollare och cykelställ på många platser i staden för att 
undvika att cyklar låses fast kring stamskydd, träd, stolpar etc.

I riktlinjerna presenteras en cykelpump, ett väderskydd, tre cykelpollare 
och ett cykelställ som standardmöbler.

Klaver Cykelparkering
Wave

Cyklos
Wave Air

Kategori: alla kategorier av miljöer.Kategori: alla kategorier av miljöer.
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CYKEL

Weland utemiljö
Orion

Vestre
Urban

Cyklos
Delta

Vestre
Vroom

Kategori: lekplatser.

Kategori: generell parkmiljö, 
generell gatumiljö, äldre stads-
miljö och modern miljö.

Kategori: generell parkmiljö och generell gatumiljö.

Kategori: generell parkmiljö och 
modern miljö.
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CYKEL

Cyklos
Wave Air
Beskrivning
Manuell cykelpump med fotpedal. Med multi-munstycke som passar 
alla gängse ventiltyper.

Kategori
Alla kategorier av miljöer.

Standardutförande
Manuell cykelpump.

Material
Zinkfosfaterat och pulverlackerat stål.

Kulör
RAL 9005 Jet black

Mått
Höjd: 99 cm 
Bredd: 20 cm
Djup: 29 cm

Fastsättning
Betongfundament eller bultas i underlaget.

Variationer
Val av egen logga eller symbol. 
Automatisk cykelpump. LED-belysning (för automatisk modell).

Pris
Manuell: 30 500 kr

Cykelpump i RAL 9005.

Cykelpump Wave Air.
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Klaver Cykelparkering
Wave
Beskrivning
Ett väderskydd med tak och öppna sidor.

Kategori
Alla kategorier av miljöer.

Standardutförande
Väderskydd enkel singel.

Material
Stomme av galvaniserat och pulverlackerad stål.
Taket är tillverkat i polykarbonat.

Kulör
RAL 9005 Jet black

Mått
Längd: 466 cm 
Bredd: 210 cm 
Höjd: 233 cm 

Fastsättning
Nedgjutning eller bultning i marken.

Variationer
Metalltak. Metalltak med träribbor på kortsidorna.
Dubbel med en bredd på 420 cm.
Två våninger enkel eller dubbel.

Pris
38 200 kr

Väderskydd i standardutförande vid Järnvägsgatan.

Illustration med mått.

CYKEL
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Vestre
Urban
Beskrivning
Cykelpollare med plats för två cyklar.

Kategori
Generell parkmiljö, generell gatumiljö, äldre stadsmiljö och modern 
miljö.

Standardutförande
För nedgjutning. C/c 90 cm.

Material
Varmförzinkat och pulverlackerd stål.

Kulör
Enligt riktlinjernas standardkulörer.

Mått
Höjd: 90 cm 
Bredd: 26 cm

Fastsättning
Nedgjutning eller med fotplatta. 

Pris
1900 kr

Cykelpollare vid Järnvägsgatan.

Cykelpollare i RAL 9005.

CYKEL
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CYKEL

Standardutformning.

Den längre modellen.

Cykelpollare i  parkstråk.

Vestre
Vroom
Beskrivning
Bågformad cykelpollare.

Kategori
Generell parkmiljö och modern miljö.

Standardutförande
20 cm lång, för nedgjutning. C/c 90 cm.

Material
Pulverlackerad aluminium.

Kulör
Enligt riktlinjernas standardkulörer.

Mått
Höjd: 85 cm 
Bredd: 7 cm
Längd: 20 cm

Fastsättning
Nedgjutning. 

Variationer
Finns en längre modell som är 60 cm lång.

Pris
1700  kr
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CYKEL

Weland utemiljö
Orion
Beskrivning
Cykelpollare för lekplatser.

Kategori
Lekplatser.

Standardutförande
För nedgjutning. C/c 90 cm.

Material
Galvaniserat och pulverlackerad stål.

Kulör
Enligt riktlinjernas platsspecifika kulörer eller enligt 
tema på lekplats.

Mått
Höjd: 85 cm eller lägre
Bredd: 1 cm
Längd: 20 cm

Fastsättning
Nedgjutning eller med fotplatta. Monteras på olika 
höjd för att passa små respektive stora cyklar.

Pris
1100 kr

Cykelpollare vid Lötsjöns lekplats.

Cykelpollare Orion.

Cykelpollare vid Rissne ängars lekplats.



34

CYKEL

Cyklos
Delta
Beskrivning
Cykelställ med ramlås.

Kategori
Generell parkmiljö och generell gatumiljö.

Standardutförande
Enkelmontage 5 platser, c/c 600 mm. Varmförzinkad 
och hellackerad. Nedgjutningsrör. 

Material
Varmförzinkat och pulverlackerd stål.

Kulör
Standard: RAL 9005 Jet black 
Eller enligt riktlinjernas standardkulörer.

Mått
Höjd: 66,7 cm 
Bredd: 70,7 cm
Längd: 300 cm

Fastsättning
Nedgjutningsrör eller betongfundament.

Variationer
Går att vinkelställa 45 grader. Finns i dubbelmontage. 
Finns med eluttag för elcyklar.

Pris
8140 kr

Cykelställ Delta.

Cykelställ vid barnbadet i Ör/Lötsjön-Golfängarna.

Cykelställ i dubbelmontage.
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Pollare
Pollare kan användas som avskiljare mellan ytor och ska ha ett c/c på minst 
100 cm.

Reflexer på pollare bedömas utifrån en analys av trafikmiljön på platsen.

I riktlinjerna presenteras tre pollare som standardmöbler. Två är fasta och 
en är överkörningsbar.

Vestre
Urban

Blidsbergs mekaniska
Pollare-påkörningsskydd

ProVia
The Rising City Big

Kategori: generell gatumiljö 
och modern miljö.

Kategori: generell gatumiljö 
och äldre stadsmiljö.

Kategori: generell gatumiljö.

POLLARE
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POLLARE

Vestre
Urban
Beskrivning
Pollare i två olika dimensioner.

Kategori
Generell gatumiljö och modern miljö.

Standardutförande
För nedgjutning.

Material
Varmförzinkat och pulverlackerd stål.

Kulör
Enligt riktlinjernas standardkulörer.

Mått
Höjd: 90 cm 
Diameter: 7,6 cm eller 12,7 cm

Fastsättning
Nedgjutning, fotplatta eller löstagbar.

Pris
Diameter 7,6 cm: 1600 kr
Diameter 12,7 cm: 2700 kr

Pollare i diameter 7,6 cm.

Pollare i diameter 12,7 cm.Pollare i diameter 7,6 cm.
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POLLARE

Blidsbergs mekaniska
Pollare-påkörningsskydd
Beskrivning
Pollare med rundad topp. Finns i fem olika dimensioner.

Kategori
Generell gatumiljö och äldre stadsmiljö.

Standardutförande
För nedgjutning.

Material
Varmförzinkat och pulverlackerd stål.

Kulör
Standard RAL 9005 Jet black.
Annars enligt riktlinjernas standardkulörer.

Mått
Namn:  B C D E F
Höjd:   110 110 110 80 110 cm 
Diameter:  8,9 13,3 15,9 24,5 24,5 cm
Pris:  960 1420 2830 4700 5460 kr

Fastsättning
Nedgjutning, fotplatta eller löstagbar.

Pris
Se ovan.

Pollare-påkörningsskydd.

Pollare-påkörningsskydd.
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POLLARE

ProVia
The Rising City Big
Beskrivning
En överkörningsbar pollare som snabbt återtar sin form efter 
att den har körts över.

Kategori
Generell gatumiljö.

Material
Polyuretan.

Kulör
Grå med vita reflexer.

Mått
Höjd: 80 eller 100 cm 
Diameter: 13 cm

Fastsättning
Skruvas fast i ingjutningshylsa eller stålfundament.

Pris
Höjd 80 cm: 3119 kr
Höjd 100 cm: 3149 kr
Fundament: 365 kr

Pollare The Rising City Big.

Pollare i gatumiljö.

Pollare i trafikmiljö.
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Markgaller
Markgaller ska används i hårdgjorda och utsatta miljöer, till exempel längs 
huvudgator. De ska klara tung belastning.

Markgaller ska vara minst 140 cm breda för att säkerställa att rotklumpen 
får plats.

Markgaller ska vara utformade så att skräpplockning och ogräsrensning är 
möjligt. 

I riktlinjerna presenteras tre markgaller som standardmöbler.

Järn i Offentlig Miljö
Klassiskt markgaller

Hammarby bruk
Löv

Järn i Offentlig Miljö
Lateral markgaller

Kategori: generell gatumiljö och äldre stadsmiljö.

Kategori: generell gatumiljö och modern miljö.

Kategori: generell gatumiljö och modern miljö.

MARKGALLER
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MARKGALLER

Järn i Offentlig Miljö
Klassiskt markgaller
Beskrivning
Kvadratiskt markgaller i flera olika dimensioner.

Kategori
Generell gatumiljö och äldre stadsmiljö.

Material
Gjutjärn med skyddsmålning.

Kulör
Skyddsmålat svart.

Mått
Kvadratiska:   Innerhål diameter: Pris:
140x140 cm  70 cm  6200-6900 kr
150x150 cm  70 cm  6900-7900 kr
180x180 cm         70 eller 110 cm 13 900 kr
190x190 cm         70 eller 110 cm 12 900-15 900 kr
200x200 cm         70 eller 110 cm 16 900 kr

Fastsättning
Monteras på betonglåda, planteringslåda eller stålram.

Variationer
Går att få med 1-4 hål anpassat för markbelysning.

Pris
Se ovan.

Klassiskt markgaller.

Klassiskt markgaller.
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MARKGALLER

Järn i Offentlig Miljö
Lateral markgaller
Beskrivning
Kvadratiskt markgaller i flera olika dimensioner.

Kategori
Generell gatumiljö och modern miljö.

Material
Gjutjärn med skyddsmålning.

Kulör
Skyddsmålat svart.

Mått
Kvadratiska:    Innerhål: Pris:
140x140 cm  68x68 cm 8500 kr
150x150 cm  68x68 cm 8500 kr
180x180 cm         85x85 cm 15 100 kr
180x180 cm        68x68/89x89 cm 13 900 kr
200x200 cm        68x68/100x100 cm 16 900 kr

Fastsättning
Monteras på betonglåda, planteringslåda eller stålram.

Variationer
Går att få med 1-4 hål anpassat för markbelysning.

Pris
Se ovan.

Lateral markgaller.

Lateral markgaller.

Lateral markgaller.
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MARKGALLER

Hammarby bruk
Löv
Beskrivning
Kvadratiskt markgaller med bladmönster.

Kategori
Generell gatumiljö och modern miljö.

Material
Gjutjärn, av sorten segjärn.

Mått
Kvadratiskt: 150 x 150 cm
Innerhål: 70 cm i diameter

Fastsättning
Monteras på planteringslåda av betong.

Pris
5700 kr

Kvadratiskt markgaller med insats.
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MARKGALLER

Stamskydd
Stamskydd ska används i hårdgjorda och utsatta miljöer, till exempel längs 
huvudgator. De ska vara stabila och klara påkörning.

Rundstål är att föredra framför plattstål för att vid påkörning undvika 
skador på trädstammen.

I riktlinjerna presenteras två stamskydd som standardmöbler. Ytterligare 
två modeller finns med för att kunna komplettera befintliga miljöer.

Hammarby bruk
Sollentuna

Hammarby bruk
Cirkel

Malus
Bergvik rund hög och låg

Järn i Offentlig miljö
Illusion

Kategori: generell gatumiljö, 
äldre stadsmiljö och modern 
miljö.

Kategori: används endast 
vid komplettering i befintlig 
miljö.

Kategori: generell gatumiljö, 
äldre stadsmiljö och modern 
miljö.

Kategori: används endast 
vid komplettering i befintlig 
miljö.
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STAMSKYDD

Hammarby bruk
Sollentuna
Beskrivning
Stamskydd i rundstål.

Kategori
Generell gatumiljö, äldre stadsmiljö och modern miljö.

Material
Varmförzinkat och pulverlackerad stål.

Kulör
RAL 9005 Jet black

Mått
Höjd: 90 cm 
Diameter: 70 cm

Fastsättning
Infästning mot markgaller eller med jordspett.

Pris
5375 kr

Stamskydd Sollentuna.
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STAMSKYDD

Malus
Bergvik rund hög och låg
Beskrivning
Stamskydd i rundstål i två olika höjder.

Kategori
Generell gatumiljö, äldre stadsmiljö och modern miljö.

Material
Rostfritt och pulverlackerad stål.

Kulör
RAL 9005 Jet black

Mått
Höjd hög: 65 cm 
Höjd låg: 45 cm 
Yttermått diameter: 70 cm
Innermått diameter: 60 cm
Rör cc: 65 cm

Fastsättning
Fästs i markgaller, ram eller ”lös placering”.

Variationer
Finns även extra hög: 75 cm.

Pris
Hög: 4590 kr 
Låg: 4390 kr

Bergvik rund hög.

Bergvik rund låg.
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STAMSKYDD

Hammarby bruk
Cirkel
Beskrivning
Stamskydd i plattstål.

Kategori
Används endast vid komplettering i befintlig miljö.

Material
Varmförzinkat och pulverlackerad stål.

Kulör
RAL 9005 Jet black

Mått
Höjd: 90 cm 
Diameter: 50/80 cm

Fastsättning
Infästning mot markgaller eller med jordspett.

Pris
5375 kr

Stamskydd Cirkel.
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STAMSKYDD

Järn i Offentlig Miljö
Illusion
Beskrivning
Stamskydd i plattstål.

Kategori
Används endast vid komplettering i befintlig miljö.

Standardutförande

Material
Varmförzinkat och pulverlackerad stål.

Kulör
RAL 9005 Jet black

Mått
Höjd: 90 cm 
Diameter: 60 cm

Fastsättning
Fästs i markgaller, i planteringsring eller med markspjut.

Pris
5400  kr

Stamskydd Illusion.
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PLANTERINGSKÄRL

Planteringskärl
Alla planteringskärl ska kunna flyttas med gaffeltruck för att kunna ställas 
på plats efter att de är planterade.

Bevattningstankar ska kunna användas i botten av alla planteringskärl.

I gatumiljö placeras planteringskärl i linje med övrig möblering i möble-
ringszonen.

I riktlinjerna presenteras två planteringskärl som standardmöbler.

Byarums bruk
Stor Blom & Vid Blom

Vestre
April GO

Kategori: generell gatumiljö 
och modern miljö.

Kategori: äldre stadsmiljö.
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PLANTERINGSKÄRL

Byarums bruk
Stor Blom & Vid Blom
Beskrivning
Runda planteringskärl i två olika modeller. Basens utformning på kär-
len bidrar till en rationell gaffelhantering.

Kategori
Äldre stadsmiljö.

Material
Aluminium.

Kulör
Natur (rå aluminium) eller svartlackerad RAL 9005.

Mått
  Stor Blom Vid Blom
Diameter: 125  166        cm 
Höjd:  81  42        cm
Pris:  19 100  16 200        kr

Fastsättning
Fristående.

Variationer
Finns självbevattningstankar till.
Går att få i valfri RAL-kulör.

Pris
Se ovan.

Planteringskärl Stor Blom, svartlackerad.Planteringskärl Vid Blom, svartlackerad.
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PLANTERINGSKÄRL

Vestre
April GO
Beskrivning
Ett runt planteringskärl som finns i sex olika storlekar.

Kategori
Generell gatumiljö och modern miljö.

Material
Varmförzinkat och pulverlackerad stål.

Kulör
Enligt riktlinjernas kulörer.

Mått
Diameter:     65        65        90        90        90       120   cm 
Höjd:         57        79        39        57        84        94     cm 
Pris:       6900     8100     7200     8800     12 500    15 500 kr

Fastsättning
Fristående.

Pris
Se ovan.

April GO med diameter 65 cm, 

höjd 79 cm och  RAL 3009.

April GO med diameter 65 cm, 

höjd 57 cm och  RAL 6011.

Planteringskärl April GO.



51

TILLFÄLLIGA MÖBLER

Tillfälliga möbler
Tillfälliga möbler ställs ut vid specifika tillfällen. Till exempel vid national-
dagsfirandet på Lötsjön-Golfängarna. 

De tillfälliga möblerna ska vara portabla och inte behöva förankras. De ska 
vara stapelbara och lätta att förvara.

I riktlinjerna presenteras ett cykelställ, ett bänkbord och en stol som stan-
dardmöbler.

Smekab Citylife
CS

Hags
Ljung

Nola
Share

Kategori: alla kategorier av miljöer.

Kategori: generell parkmiljö. Kategori: generell parkmiljö.
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TILLFÄLLIGA MÖBLER

CS med plats för 5 cyklar.

CS  med plats för 5 cyklar.

Smekab Citylife
CS
Beskrivning
Ett fristående cykelställ med plats för fem cyklar. Möjlighet att låsa fast 
både cykelram och hjul.

Kategori
Alla kategorier av miljöer.

Standardutförande
Ramlåsning med hjulhållare. Plats för 5 cyklar - enkelsidig. C/c 48 cm.

Material
Varmförzinkat och pulverlackerat stål.

Kulör
Omålad eller pulverlackerad enligt riktlinjernas kulörer.

Mått
Längd: 240 cm
Höjd: 73 cm

Fastsättning
Fristående, med möjlighet till fastbultning mot mark.

Variationer
Finns i tre andra storlekar med plats för 3, 4 eller 6 cyklar.

Pris
4051 kr (varmförzinkat)
6002 kr (varmförzinkat och pulverlackerat)
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TILLFÄLLIGA MÖBLER

Picknickbord Ljung.

Hags
Ljung
Beskrivning
Ett fristående picknickbord med ryggstöd.

Kategori
Generell parkmiljö.

Material
Trä: furu
Metall: stål

Kulör
Omålad eller pulverlackerad enligt riktlinjernas kulörer.

Mått
Längd: 180 cm
Bredd: 176 cm
Sitthöjd: 45 cm
Höjd: 72 cm

Fastsättning
Fristående.

Pris
6175 kr
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Portabla stolar Share i Marabouparken.

Stol i vit kulör.

Möjlighet till egen text på ryggstödet.

Nola
Share
Beskrivning
Portabla stolar som låses fast i en båge.

Kategori
Generell parkmiljö. Används idag i Marabouparken.

Material
Metall: stål

Kulör
Enligt riktlinjernas kulörer.

Mått
Bredd: 57 cm
Höjd: 43/74 cm
Djup: 58 cm

Fastsättning
Stolarna är fristående. Bågen är markfast (nedgjutning) 
eller fastsättningsbar med platta. 

Pris
Stol: 4125 kr
Båge för fastsättning av stol: 7745 kr
Paket med 1 st markfast båge plus 6 st stolar: 30 685 kr

TILLFÄLLIGA MÖBLER
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Räcken, handledare och planterings-
räcken/gräskantskydd
Räcken, handledare och planteringsräcken/gräskantskydd platsbyggs och måttanpassas för varje 
projekt. Av denna anledning presenteras räckena endast översiktligt här. Flera finns som typritningar i 
Teknisk handbok och resterande är under framtagande.

Trapp- och murräcke, plattstång med spjälor

Trapp-, mur- och ledräcke, plattstång

Trapp-, mur- och ledräcke, rundstång

Gräskantskydd av rundstång 40 mm Gräskantskydd av rundstång 32 mm

Gräskantskydd av plattstång

Kategori: alla kategorier.

Kategori: alla kategorier.Kategori: alla kategorier.

Kategori: generell parkmiljö, generell gatu-
miljö, modern miljö och naturmiljö.

Kategori: generell parkmiljö, generell gatumiljö, 
modern miljö och naturmiljö.

Kategori: generell parkmiljö, generell gatu-
miljö, modern miljö och naturmiljö.

RÄCKEN, HANDLEDARE OCH PLANTERINGSRÄCKEN/GRÄSKANTSKYDD
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Gräskantskydd av rundstång 40 mm
Beskrivning
Lågt gräskantskydd av rundstång.  

Kategori
Alla kategorier.

Typritning
TH0051 i Teknisk handbok.

Material
Rundstång 40 mm.

Mått
Höjd: 30,5 cm.

Gräskantskydd av rundstång 32 mm
Beskrivning
Lågt gräskantskydd av rundstång.

Kategori
Alla kategorier.

Typritning
TH0052 i Teknisk handbok.

Material
Överliggare: rundstång 32 mm 
Stolparna: rundstång 22 mm

Mått
Höjd: 30 cm

RÄCKEN, HANDLEDARE OCH PLANTERINGSRÄCKEN/GRÄSKANTSKYDD
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Gräskantskydd av plattstång
Beskrivning
Lågt gräskantskydd av plattstång.

Kategori
Generell parkmiljö, generell gatumiljö, 
modern miljö och naturmiljö.

Typritning
Typritning under framtagande. 
Kommer att föras in i Teknisk handbok.

Material
Plattstång 50 x 12 mm

Mått
Höjd: 31 cm

Trapp- och murräcke, plattstång med spjälor
Beskrivning
Trapp- och murräcke i plattstål med spjälor.

Kategori
Generell parkmiljö, generell gatumiljö, 
modern miljö och naturmiljö.

Typritning
TH0042 i Teknisk handbok.

Material
Plattstål: 50 x 15 mm
Fyrkantsstål: 16 mm (spjälor)

Mått
Höjd: 90 cm eller 110 cm (vid fallrisk)

RÄCKEN, HANDLEDARE OCH PLANTERINGSRÄCKEN/GRÄSKANTSKYDD
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Trapp-, mur- och ledräcke, rundstång
Beskrivning
Räcke i rundstång.

Kategori
Alla kategorier.

Typritning
TH0041 i Teknisk handbok.

Material
Rundstång 35 mm
Mellanföljare 28 mm

Mått
Höjd: 90 cm

Trapp-, mur- och ledräcke, plattstång
Beskrivning
Trapp-, mur- och ledräcke i plattstång.

Kategori
Generell parkmiljö, generell gatumiljö, 
modern miljö och naturmiljö.

Typritning
TH0043 i Teknisk handbok.

Material
Plattstång 50 x 12 mm

Mått
Höjd: 95 cm

RÄCKEN, HANDLEDARE OCH PLANTERINGSRÄCKEN/GRÄSKANTSKYDD
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